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de zilverster

Van de bestuurstafel

Certificaat
Wanneer ik dit schrijf, eind januari, zitten wij in een lockdown met een avondklok. Wij
hopen natuurlijk allen op een snelle vaccinatie, zodat het normale leven weer op gang
kan komen. Zo ver is het helaas nog niet. Ook dit jaar zal het voor uw bestuur moeilijk
blijven leuke dingen te organiseren. Toch gaan wij kijken wat mogelijk is. Misschien
een rit met een picknickmandje in de auto? Gezamenlijk borrelen en dineren zit er echter voorlopig nog niet in. Op een van de volgende pagina’s vindt u, onder voorbehoud,
de aankondiging van de eerste clubdag van 2021.

E

nkele leden gaven aan, dat door de beperkte
activiteiten de contributie wel omlaag zou
kunnen. De waarheid is, dat de deelnemers zelf
de rit met borrel en diner betalen, waardoor er nu in
de club niets bespaard wordt. Ook dit jaar hopen wij
u allen te verblijden met 6 uitgaven van De Zilverster,
die inmiddels 72 pagina’s telt en een echte glossy is
geworden. Het grootste deel van de gemaakte kosten gaat naar De Zilverster. Daarnaast reserveren wij
ieder jaar een fors bedrag voor de jubilea. Over vijf
jaar hebben wij immers weer een lustrum.
Over lustrum gesproken: wij hopen dit jaar het
jubileumprogramma van vorig jaar te kunnen verwezenlijken. Op de website kunt u alle datums van
de geplande activiteiten vinden.
Van het Mercedes-Benz Clubmanagement uit Duitsland mochten wij een certificaat ontvangen voor ons
vijftigjarig bestaan. Ook hebben wij een financiële
bijdrage gekregen om ons jubileumfeest te doen slagen.
Het bestuur hoopt, dat u de coronaperiode goed doorkomt en dat wij elkaar in de tweede helft van dit jaar
weer op een normale manier kunnen zien.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter
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1997
Uit het familiealbum, Stromberg 175 CDS carburateur,
Victoria 75 jaar, we gaan naar
Zandvoort, dossier Adenauer
en strepen trekken met
Cock Wieman.
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2001
Cape to cape, Salon van
Genève, aankoop van een
280 SE Coupé, tijdgenoten uit
1968, mijn Mercedes stelen
ze niet, Benz depressie en
260 D wordt 65 jaar.

Omslag
Driemaal S-klasse
bij Mercedes-Benz in Den Haag
2006
Mercedes open, sensatie
in geluid, klokje rond met
Budget Benz, Mercedes 319
treffen in Otterlo, technische
dag en W 100 voor koningen
en keizers.

2011
.

Webmastertreffen, rallyrijden
in een Heckflosse, op bezoek
bij Cor de Jong, het venijn zat
in de staart, GLK 200 CDI,
wieldoppen spuiten, kabelboom M 119 en W 126 T.

28

2016
Mobiel erfgoed, altijd binnen
gestaan mijnheer, Bell naar
de Noordkaap, 190 E versus
Audi 80, W 201 de moderne
bolhoed en een reünie.

50
22

53

2020
Vals VIN, Essen motorshow,
eigen Benz in 1 : 18, InterClassics, Mercedes-Benz 170
Da, Benz on the beach,
Mahymobiles, alle remmen
los en reduce to the max.

18
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Place de Roel

Wat gisteren nog ver was, is morgen ingehaald (3JS)

Toekomst
De MBCN is al meer dan vijftig jaar een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van automobielen van
het merk Mercedes-Benz. In al die jaren van zijn bestaan hebben leden in besturen en redacties zich
ingespannen voor De Zilverster, clubdagen georganiseerd met mooie routes, clubreizen aangeboden
en tal van andere evenementen mogelijk gemaakt.

I

n vijftig jaar is er veel veranderd; waar de MBCN werd
opgericht met als doel de legende van de 170-serie levend
te houden, zegt dat model inmiddels nog maar weinigen
iets. In de afgelopen vijftig jaar zijn modellen ontwikkeld,
op de markt gebracht, van de markt verdwenen en soms
vergeten. En zo vinden we binnen het ledenbestand van de
MBCN een collectie Mercedes-Benz-modellen van old- tot
youngtimer waarvan hun eigenaren genieten en hun passie
met anderen delen.
Ook de redactie van De Zilverster heeft in de afgelopen jaren
een veranderingsproces ondergegaan. We hebben kritisch
naar onderwerpen gekeken, gingen op zoek naar nieuwe,
niet zonder succes durven we met enige trots te zeggen. Ook
het uiterlijk van De Zilverster kreeg aandacht en inmiddels
is ons clubblad een fraaie glossy geworden. Iedere editie
opnieuw doet de redactie zijn uiterste best om u enige aangename uren te bezorgen.
Ook in de komende jaren willen wij blijven zorgen voor uw
leesplezier in De Zilverster. Dat betekent dat we steeds op
zoek zijn naar interessante onderwerpen. Het hoeft niet altijd
een lofzang te zijn op oudere modellen, we schenken ook aandacht aan youngtimers en nieuwe Mercedes-Benz-modellen.
Er blijft ruimte voor technische onderwerpen en andere aan
Mercedes-Benz verwante zaken.
Maar: om dit te kunnen blijven doen zijn er leden nodig die
onze redactie komen versterken. Net als die van het bestuur
worden de leden van de redactie ouder en daarom nadert het
moment dat jongere leden de oudere gaan opvolgen. Het is
geen loze kreet dat ook in de toekomst de MBCN alleen kan
bestaan onder het motto door leden voor leden. Zonder de blijvende inzet van enthousiaste leden zal de MBCN een stille
dood sterven.

Met de AVATR laat Mercedes-Benz zien dat het ook denkt aan de
toekomst

Om u ook in die toekomst een fraai clubblad te kunnen aanbieden, zijn wij op zoek naar nieuwe redacteuren voor De Zilverster,
waaronder iemand die wil doorgroeien naar de rol van eindredacteur. Tevens zoeken we een redacteur die de club wil presenteren
op social media en de website up-to-date wil houden. De MBCN
kan alleen blijven bestaan als een jongere generatie het stokje
van de huidige wil overnemen. Voel je je aangesproken? Neem
dan contact op met de redactie via redactie@mbcn.nl.
Roel Mostert, redactielid
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Adverteren in De Zilverster
Advertentietarieven (excl. btw en opmaakkosten):
		per jaar		eenmalig
1/1 pagina
€ 1.000,—		
€ 185,—
1/2 pagina
€ 525,—		
€ 95,—
1/4 pagina
€ 275,—		
€ 50,—
Plaatsen, aanleveren en/of vervaardigen van
advertenties: Roel Mostert, advertenties@mbcn.nl.

Annonces

Gratis voor leden, kopij naar hoofdredacteur@mbcn.nl.
Sluitingsdatum: de eerste van de verschijningsmaand.

Kopij

Sluitingsdatum: de vijftiende van de oneven maand.

Specialisten

Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stellen over aanschaf, reparatie en restauratie van
bepaalde typen auto’s en over technische zaken:
170, Ponton
P. Bogers, tel. 0167-52 29 67
190 SL, Ponton, 319, motoren en techniek
A. Augustinus, tel. 0172-53 94 26
190 SL, Ponton, Pagode, W 123
J.W.M. Rosenberg, tel. 0654-65 71 32
190 SL en Pagode, plaatwerk en techniek
P. Toonen, tel. 024-641 53 18
220 S/SE Coupé en Cabriolet, 300 SL, 600
C. Wieman, tel. 020-636 32 91 (alleen werkdagen)
250 S/280 S/300 S(E)(L), luchtvering
H. Steenbeek, tel. 0633-64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63 of 0653-78 91 69
R/C 107
I. van Dijk, tel. 0497-38 04 41
R/C 107 D-Jetronic
G. van Tergouw, tel. 030-691 82 74
Coachbuilding, carrosserierestauratie
Jerry Kuiper, tel. 075-616 12 80
Deskundige m.b.t. originaliteit
A. Hoogslag, tel. 010-412 32 76
Uw vraag via: alberthoog@hotmail.com
Lastechniek
S. Borst, tel. 0228-58 13 32
Mechanische instrumenten
M. Poot, tel. 0113-57 33 70
Informatie of advies wordt door de specialisten naar eer
en geweten verstrekt. Zowel de v ereniging als de specialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

De redactie heeft alles gedaan eventuele rechthebbenden van het in dit blad gebruikte materiaal voor publicatie
vooraf te benaderen. In sommige gevallen is de redactie
hierin niet geslaagd. Rechthebbenden die niet zijn benaderd wordt verzocht binnen dertig dagen na verschijning
contact op te nemen met de redactie.
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Colofon

De officiële naam van de club is Mercedes-Benz Club Nederland, ook bekend als MBCN. De
vereniging werd op 2 november 1970 te Rotterdam opgericht onder de naam Mercedes-Benz
170 Club Nederland. De vereniging ontving een koninklijke goedkeuring op 12 februari 1972.
MBCN is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40341226. Het statutaire doel is het in stand houden van in Nederland aanwezige voertuigen van
de merken Daimler, Benz en Mercedes-Benz. Voldoet het voertuig aan de in het huishoudelijk
reglement gestelde eisen dan staat het lidmaatschap open als men een dergelijk voertuig bezit
of bezeten heeft. Voldoet het voertuig nog niet aan de statutaire vereisten dan kan men al
wel donateur worden. De Zilverster is het officiële cluborgaan van de Mercedes-Benz Club
Nederland en verschijnt zes keer per jaar
De Zilverster

Uitgever

Hoofd- en eindredacteur
Redactie
Columnisten
Medewerkers aan dit nummer
Vormgeving
Druk

Mercedes-Benz Club Nederland
J.P. Donderwinkel, secretaris
Albert Schweitzerlaan 34, 7101 JW Winterswijk
0651-41 67 13
Ary Kraaijeveld, Winter 60, 8251 NW Dronten
0625-05 80 42, hoofdredacteur@mbcn.nl
Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld en Roel Mostert
redactie@mbcn.nl
Lydia Altena, Frits Bakker, Herman Steendam en Ton Roks
Ivo Lucas Luijckx, Dick Schornagel en Richard Truesdell
Roland Rutgers - Studio Torendruk
studio@torendruk.nl
Torendruk Grafische Producties b.v.
Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
info@torendruk.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter
Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl, 0646-16 97 81
Secretaris
Hans Donderwinkel, secretaris@mbcn.nl, 0651-41 67 13
Penningmeester
Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl, 0623-50 92 69
De Zilverster
Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur@mbcn.nl, 0625-05 80 42
Techniek
Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl, 0652-55 28 61
Activiteiten
Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl, 0653-14 64 58
Algemene Zaken
vacant
Ledenadministratie

Bob van Kesteren, 0523-85 19 86/0623-50 92 69
ledenadministratie@mbcn.nl

Inschrijven activiteiten
en informatie leden

www.ledenservicembcn.nl

Website
Webmaster

www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
Logo4life – Sander van Horen
Emmalaan 8, 5109 TB 's Gravenmoer, 0611-21 02 00
webmaster@mbcn.nl, info@logo4life.nl

IBAN

NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U

Oprichters

Ernst van Stolk, Jan Veenenbos en Frans Jan Willebrands

Ereleden

H. Groothuis, J. van Mackelenbergh,
N. van Mackelenbergh-Venrooy, G.J. Schekman,
E.C. van Stolk, J.J. Veenenbos, F.J. Willebrands

Mercedes-Benz Club Nederland is maatschappelijk partner van de stichting Topsport for Life.
Lid of donateur worden?
Ga naar www.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt u het aanmeldformulier.
Contributie € 70,00 per jaar.
Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie tot het einde van het jaar de helft.
Opzeggen: uiterlijk 31 oktober bij ledenadministratie@mbcn.nl.
Rechten: De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen artikelen te
wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor de inhoud van advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke t oestemming van de uitgever.
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